
ROTEIROPGM
19 a 25 de setembro de 2021

Prioridades
Quebra-gelo (5 min)
O que você priorizou no dia de hoje?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Salmos 119:47-50

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Nossa rotina intensa e repleta de informações, majoritariamente
desnecessárias, bem como o peso do mundo que nos assedia, tendem 
a minar as nossas forças, sugar o nosso vigor espiritual. Essa é uma 
realidade que todo cristão enfrenta. Por isso, o Senhor não nos deixou 
desmunidos. Ele nos deu a Sua Palavra. O salmista afirma que por 
meio da Palavra ele é vivificado. É por meio da Palavra que recebemos 
a fé, mas é também por meio da Palavra que permanecemos na fé.
 Isso significa que, se não regarmos diariamente nossa fé com a 
Palavra de Deus, ela esmorecerá. Os dias são maus, difíceis, sentimos 
um peso sobre nossos ombros. Por vezes, nos falta ânimo para meditar 
na Palavra. Nosso tempo é consumido bem diante dos nossos olhos; 
nossas forças se esvaem. Mas não precisa ser assim. Por meio da 
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Palavra de Deus, encontramos o vigor que necessitamos para 
perseverar na fé.
 Nosso compromisso com a Palavra de Deus deve ser diário e 
não ocasional.. Se esperarmos ter tempo, ânimo e energia, isto não 
acontecerá. Em vez de iniciar o dia verificando no celular o que as 
pessoas disseram enquanto você dormia, verifique o que Deus está 
dizendo em Sua Palavra. Nada lhe trará mais ânimo e vigor do que 
esse santo ritual diário.
 Quais têm sido as suas prioridades? Quanto do seu dia você 
tem dedicado à meditação da Palavra de Deus e à oração? Você se 
sente vivificado ou esgotado? Hoje é dia de reavaliar sua conduta e 
buscar mudança.

Reflexão
1. O salmista diz que no seu sofrimento a Palavra do Senhor o 

reanima. Como essa verdade influencia sua maneira de enfrentar 
as batalhas da vida?

2. Há algum obstáculo que o impede de ter um tempo a sós com 
Deus diariamente? 

3. Que hábitos você precisa mudar para priorizar o seu relacionamento 
com Deus?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder uns 
pelos outros.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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